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Siauliq miesto savivaldybds vieSosios bibliotekos ciarbo taryba (toliau darbo taryba)
yra kolegialus Siauliq miesto savivaldybes vie5osios bibliotekos (toliau bibliotekos)
darbuoto.iams atstovaujantis organas, ginantis darbuotojq darbo, ekonomines ir
socialines teises bei atstovaujantis jq interesus darbciavio ar, jei tai nustatyta Darbo
kodekse, - ir darbovietes lygmeniu, infbrmavimo, konsultavimo ir kitose daiyvavimo
procedlrose, kuriotnis darbuotojai ir jq atstovai itraukiami i darbdavio sprendimu
priemim4,
Darbo taryba vadovatr.iasi l,ietuvos Itespublikos Darbo kodcksu,
istatyrnais bei kitais
teises aktais ir Siuo reglamentu.
Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, atsiZvelgia i visq darbuotojq teises ir
interesus, nediskrirninuoja atskirq darbuotojq, jt1 grupiq ar atskirq bibliotekos
strukt[riniq padaliniq darbuotojq,
Darbo taryba savo vcikloje laikosi geranori5kumo ir pagarbos teisdtiems darbdavio
interesams principq
Darbo taryba yra nepriklausoma nuo dalbdavio. Darbclaviui draudLiana daryti
itak4
darbo tarybos nariq sprendirnams ar kitaip kistis i darbo tarybos veikl4.
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BENDROSIOS NUOSTATOS

DARBO TARYI]OS SUDARYMAS

Darbo taryba renkatna remiantis visuotine ir lygia rinkimq teise, slaptu balsavimu
tiesioginiuose rinkimuose. Pirmuosius rinkirnus vyktb rinkintq kornisija, kuri4
isakymu sudaro darltdavys. Velesnius rinkirnus organizuoja ir vykdo pati darbir
taryba.
Darbo taryba sudarotna trejq metq kadencijai, kuli llladedama skaidiuoti nuo darbo
tarybos i galioj imq pradZios.
Darbo taryb4, atsiZvelgiant i bibliotekos darbuotojq skaidiq, sudaro 3 nariai.

Visi dokumentai, susijg su rinkimq kornisijos sudalyrnu, rinkimq organizavimu ir
vykdymu, taip pat balsavimo biuleteniai yla perduodarni darbcl tarybai pirma.jame.los
posedyje. Darbo taryba uZtiklina.jq saugo.jini4 iki naujos darbo tarybos sudarymo.
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I Darbo taryb4 iSrinktas clarbuotojas nariu laikomas nuo rinkimq balsavimo rezultatq
paskelbimo. Darbuotojas, esantis atsarginiq darbo tiirybos nariq s4raSe, nariu vieto.j
narystg pabaigusio clurbuotoio tampa nuo darbo tar,"-bos priimLo sprenditno, kuriuo
patvirtinami j o galio inrai. pt'iertrimci
Naryste darbo taryboje parsibaigia: atsistatydinus; nutrlkus darbo santykiams; rnirties
atveju; isiteise.jus teismo sprendimui, kuliucl nario iSrinkimas pripaZintas neteisetu;
pasibaigus kadenoijai; atstatydinus iS darbo tarybos, kai to ra5tu pareikalau.ja ne maZiau
kaip treddalis darbdavio al darbovietes darbuotojq, tu'indiq rinkimrl leisg, Darbo talyba,
gavusi toki darbuotojq raSytirri reikalavirn4, r)e veliau kaip per tris savaites turi surengti
slapt4 darbuotojq baisavirnq. kuris yra teisetas, jeigu.jame dalyvauja daugiau kaip puse
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rinkimq teisg turi'dir1 darbdavio ar darbovietes clarbuotoiq. Dalbo tarybos narys
atstatydinamas, jeigu tri,tai biilsavo daugiau kaip clu tlerddaliai balsuo.j
ant dalyvavusi q
darbuotojq.
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DARBO TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Darbo taryba savo igali us igyja ir pradeda vyk<l_yti veikl4 susirinkusi pirmaii
i
posedi. Pirmqji darbo ta
s posedi rinkimq komisijos pirmininkas turi su5aukti ne
anksdiau kaip per penkias ir ne veliau kaip per desirrit dienq nuo
rinkimq rezultatq

paskelbimo.
Darbo tarybos veiklos organizavimo klausimus reglamentuoja darbo
tarybos veiklos
reglamentas, kuri savo kadencijos laikotarpiui pirmojo posedZio metu tvirtina
darbo
taryba visq darbo tarybos nariq balsq clauguma.
Darbo tarybos nariai pirnajame poseclyje visq darbo talybos nariq balsq dar1gr,una
iS
savo nariq issirenka darbo tarybos pirnrinink4 ir sekretrr.iq.
Darbo tarybos pirmininkas :
Saukia darbo tarybos posedZius ir jiems pirmininkau.ja;

atstovauja darbo tarybat santykiuose su darbuoto.jais, darbclaviu, prof.esinemis
s4jungomis ir trediaisiais asmenimis;
rengia metines darbo tarybos veiklos alaskaitil;
turi'kitas Darbo kodekse ir kituose fstatyrnuose bei claLbo tarybos veiklos reglamente
nustatytas teises,
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Ne veliau kaip per vien4 menesi nuo darbo tarybos jgaliojimq pradZios clarbo tarybos
pirmininkas ra5ttt inlbrrnuo.ja darbdavio buveines teritorijos Valstybines darbo
inspekoijos teritorini skyriq apie darbo talybos suclarymq, jos valclyrno organus,
darbdavio imones, istaigos ar organtzacijos, kurioje suclaryta darbo taryba,pavaclinim4.
Darbo tarybos sekrctorius:
tvarko ir szrugo darbo tarybos clokumenLaci.j4;
infbrrnuoja darbo tarybos narius apie Saukiamo dnrbo tarybos posedZio clat4, laik4,
viet4, darbotvarkg;
informuoja darbdavi apie darbo tarybcls poseclzio datE, laik4 ir viet4;
raSo darbo tarybos posedZio prqtokol4.
Kai darbo tarybos sekretorius laikinai negali eiti savo pareigq,.jj pavaduoja Dalbo
tarybos pirmininko paskirtas darbo tarybos nerys.
Darbo tarybos veiklos fbrrna yra poscclZiai, Darbo tarybos kvietinru arba pritarirnu
(pritarus nariq daugurnai) jos posedZir-rose turi teisq dalyvauti clarbdavys ar jarn
atstovaujantys asnlenys, bil>lioteko.je veikiandios plofesines sijungos atstovai.
Prireikus darbo taryba i savo posedZius gali kviesti atitinkamos srities ekspertus,
Darbo tarybos poseclZiai rengiami ne rediau kaip 2kartus per kalendorinius metus. Apie
posedi darbo tarybos nariai inlbrmuojami ne veiiau kaip prie5 10 dienq iki posedZio (5i
nuostata netaikorna pinnajam poseclZiui). Skubos tvalka darbo ttrryLros posedj Saukin
darbo tarybos pirntinirrkas.
Svarstytinq dokumenLq renginu.r ir klausimq jra5ymo j posedZio dart>otvarkg teisg turi
visi darbo tarybos naliai.
Klausimus svarstymui darbo tarybos posedyje turi teisg pateikti clarbo tarybos nariai,
darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotoiai klaLrsimus svarstymui pateikia i5
auksto elektronine ibrrna arba raStLr. PraSyme turi bDti suformuluota klausimo esmd,
nurodotnos klausimo sprenclinrui svalbios aplinkyb*;, esant galirnybei pricledarni

reikiami dokumentai, siDlomas sprendirntrs, PraSyurus priima ir registruo.ja darbo
tarybos sekretorius. Apie uZregistruot4 praSyrn4 darbo talybos sekretorius nedelsiant
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informuoja darbo tarybos pinnininkq ir narius.
Jeigu pra5yrne teikiamas svarstyti klausirnas nepriklauso darbo tarybos kompetencijai,
darbo tarybos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo pra5yrno uZregistravimo,
nurodydamas motyvus, grql,ina ji pra5ym4 padavusiam asmeniui.
Jei gautas pra5ymas yra anoniminis, jis gali b[ti nesvarstomas.
Darbo tarybos posedZio darbotvarkg likus 5 dienoms iki posedZio sudaro darbo tarybos
pirmininkas padedant darbo tarybos sekretoriui.
Darbo taryba splendir.nus priirna darbo taryt>os nariq balsq dauguma.
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Darbo taryba turi teisg:
dalyvauti infbrrnavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavirno proced[rose, kuriornis
darbuoto.jai ir jq atstovai itraukiarui i darbdavio sprenclimq priemirn4;
Darbo kodekso ir kitq istatymq nustatytais atvejais il terniinais gauti i5 darbdavio ir i5
valstybes, savivaldybiq instituoiiq ir istaigq infonnaoij4, reikaling? savo funkcijoms
atlikti;
teikti darbdaviui pasirrlymus del ekonorniniq, socialiniq ir darbo klausimq, aktualiq
darbuotojarns darbdavio sprendimq, darbo teises normq igyvendinimo ;
inicrjuoti kolektyvini darbo gind4, jeigu darbdavys nevykdo darbo teises normq
reikalavimq ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimq;
esant bltinybei aptarti svarbius darbuotojq ekonorninius, socialinius ir darbo klausimus,
suSaukti visuotini darbovietes darbuotojq susirinkimE, suderinus su darbdaviu
susirinkimo dat4, laik4 ir viet4;
atlikti kitus veiksnrus, neprieStaraujandius Darbo kodeksui, kitoms darbo teises
normoms, ir vciksrnus, nustatytus darbo teises nomrose ar clarbo tarybos ir darbdavio
susitarimuose.
Darbo taryba privalo:
atlikti savo funkcijas laikydamasi Darbo kodekso, istatymq ir kitq darbo teises nonnq
reikalavimq bei dalbo tarybos ir darbdavio susitarinq;
intbrmuoti darbuoto.jus apie savo veiklE kiekvienais metais vieSai pateikdarna
bibliotekos darbuoto.jams metinds darbo tarybos veiklos ataskait4;
ra3tu infbrmuoti darbdavi, prof-esing s4jung4 ir Valstybing darbo inspekcij4 apie savcr
igaliotus narius;
jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kehos prof'esines sqjungos, abipusio
pasitikejimo pagrindais bendradalbiautr su visornis lrrofbsinemis s4jungornis.
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DARI}O TARYBOS TIIISES II{ PAREIGOS

DARtsDAVIO IR DARBO TARYBOS SUSITARIMAS

Darbdavys ir darbo tarl,fn gali sudaryti raSytinj susitariur4, kuriarne butq aptarli
svarbiar-rsi darbo tz,rybos kompeteucrjos i91,ve uclinimo, veiklos orgattizavimo,
finansavirno, papildomq galantijq clarbo tarybos narianrs .ttt veiklos vykdymo
laikotarpiu nustatynur il kiti susijg kiausirnar, skatinantys darbo tarybos ir darbdavio
bendradarbiavirna.
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Dar.bdavio ir darbo tarybos susitarime negalirna tartis del darbuotojq ciarbo sqlygt+,
darbo uZrnokesdio, clarbo ir poilsio laiko ir kitq klausimq, kurie reglamentuotini
darbdavio darbuotoj ams taikomo.i e kolektyvine.i e sr"rtartyi e.
Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas sudaromas tetminuotam laikui. Jo galiojimo
trukme negali b[ti ilgesne r)egu vieni rnetai po jj sudariusitls darbo tarybos kadencijos
pabaigos.

at
()+

Darbdavio ir darbo tarybos susitarim4 bet kuri i3 Saliq gali nutraukti ispef usi ra5tu kitq
Sali bent prie5 tris menesius, Si nuostata taikoma ir tuo atveju, kai iSrenkama nauja
darbo taryba ir galioja darbclavio ir buvusios darbo tarybos sudarytas susitarimas.

VU.
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DARI}O TARYI}OS VEII(T,OS I'ASII}AIGIMAS

Darbo tarybos veikla pasibaigia:
kai nutrrlksta darbclavio veikla, nesant teisiq peremejo, ar nutraukiatla darbovietes
veikla, jos darbuotojq neperkelus i kitq darbdavio darbovietq;
kai pasibaigia darbo tarybos kadenci.ia;
kai darbo tarybgje lieka rnaZiau kaip trys jos nariai ir atsarginiq darbo tarybos nariq
s4raSe nela ne vieno kandidato, turindio teisq teqrti darbo tarybos nariu;
darbo tarybos sprendirnu, priimtu daugiau kaip dviem treddaliais dalbo tarybos nariq
balsq;

kai darbdavys su.jungiamas ar prijungiamas prie kitos imones, istaigos al organizacijos
arba darbclavio verslas ar verslo dalis perduociattret kitam ir jame veikusi darbo taryba
susitaria su verslo peremejo clarbo taryba del nauios darbo tarybos rinkimq, Taip
nesusitarus, veikusi clarbo tarybit i5laiko savo jgaliojimus atstovauti darbdavio ar
verslo ar verslo dalies clarbuotojams iki savo kacletrcijos pabaigos arba naujos darbcr
tarybos verslo perdave.jo irnondje, istaigojc, organtzacijoje sudarymo, atsiZvelgiant i
7.2.

tai, ktiris tertninas yra trtrmpesnis.
Naujos darbo tarybos rinkimo proceclura prerclcdatntt likus rre niaZiau trims rninesiams
iki darbo tarybos kadencijos pabaigos, Naujos darbo tarytros ritrkitnus privalo
inicijgoti clarbo taryba, pasiDlyclama clarbdaviui sudaryti rinl<imq komisii4 Darbo
kodekso nustatyta tvarka.
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VIII. I}AIGIAMOSIOS NUOS'I'ATOS
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Darbo tarybos veiklos reglamentas isigalio.f a nuo to ntolnentcl, kai

ji

patvirtina darbo

taryDa.

8,2.

Darbo tarybos veiklos reglarnentas ir atskili .jo punktai gali buti papildomi arba
keidiami posedyie dalyvau.ianiiq nariq balsq claugurna'
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Gintana Sutkute-Sorakiene
Eugenija Madiuliene
Ilona Amankavidilte

